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OPINTO-OHJAUS

HELMIKUU 

2020

1) Omien opintojen suunnittelu

2) Jatko-opinnot ja ainevalinnat

3) Ylioppilastutkinto ja sen hajauttaminen

4) Olokyselyyn vastaaminen



Opintojen suunnitteluun vaikuttavat

Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
• Missä olet onnistunut ja mihin olet tyytyväinen? Mitkä ovat vahvuuksiasi lukio-opinnoissa?

Mahdolliset haasteet ja tuen tarve
• Mitkä asiat ovat osoittautuneet haasteellisiksi? Mitä pitäisi tehdä toisin?

Opiskeluun käytettävät resurssit
• Suunniteltu opintoaika? Sopiva kurssien määrä/jakso?

Ylioppilastutkinnon rakenne
• Mitkä aineet valitset tutkintoon? Monta ainetta aiot kirjoittaa?

Korkeakoulujen valintaperusteet
• Mitkä aineet ovat tärkeitä jatko-opintoja ajatellen?



Valintaperusteet korkea-asteelle

• Lukiolaiselle pääasiallinen väylä jatko-opintoihin on 
ylioppilastodistus → yli puolet valitaan sen perusteella

• Jatko-opintoihin voi edelleen tulla valituksi myös 
valintakokeella tai yhä useammin myös avoimen 
opinnoilla

– AMK:ssa pisteytetään 5 yo-ainetta

– Yliopistoissa pisteytetään 3-6 yo-ainetta

– Yliopistoissa eri reaaliaineet ovat eri tavalla painotettuja



Ammattikorkeakouluissa huomioitavat 
yo-kokeet

Pisteytetään 5 ainetta
• äidinkieli
• matematiikka
• vieras kieli/toinen kotimainen
• 2 muuta



Yliopistoissa huomioitavat yo-kokeet
Yliopistojen

todistusvalinta
2020-

• äidinkieli

Psykologia
5 koetta

• psykologia

• matematiikka

• yksi ainereaali

• yksi kieli

• äidinkieli

Kauppatiede
5 koetta

• matematiikka

• paras kieli

• 2 parasta koetta

• äidinkieli

Oikeustiede
5 koetta

• 4 parasta koetta

• äidinkieli

Diplomi-insinööri
3 koetta

• pitkä matematiikka

• fysiikka tai kemia

• äidinkieli

Historia
5 koetta

• historia

• 3 parasta koetta

• äidinkieli

Lääketiede
6 koetta

2 seuraavista:
o fysiikka
o yksi kieli
o yksi ainereaali

• biologia

• kemia

• matematiikka

• äidinkieli

Kasvatustiede
4 koetta

• matematiikka

• yksi kieli

• yksi ainereaali

• äidinkieli

Kemia
4 koetta

• kemia

• matematiikka

• yksi paras koe

Esimerkkejä:

• pisteitä annetaan 3-6 ylioppilaskokeesta
• koemäärä ja huomioitavat kokeet vaihtelevat koulutuksittain

• osa kokeista on   aina huomioitavia 
• osa   valitaan     kaikista kokeista tai kielistä tai reaalikokeista parhaan tuloksen 

antavien kokeiden mukaan



Opintojen suunnittelu

mistä kokeista voit saada pisteitä sinua kiinnostavalla alalla

parantaako viisi tai kuusi yo-koetta pääsymahdollisuuksiasi

matematiikan valintaa ja yo-koetta pisteiden kannalta

yo-koe perustuu pakollisiin ja syventäviin opintoihin

eri reaaliaineiden pisteytystä

yo-suunnitelmaa ja sitä, miten aineet kannattaa hajauttaa

Huomioi opintojen 
suunnittelussa:

Yliopistojen
todistusvalinta

2020-

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/#yo-todistusvalinnat
https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/


Ylioppilastutkintotodistukseen 
vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi 

lukion päättötodistus tai 
ammatillisen tutkinnon todistus



Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Äidinkielen koe 
on kaikille 
pakollinen 

Tutkintoon kuuluu 
vähintään neljä 

pakollista koetta



Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Äidinkielen koe on kaikille 
pakollinen

Näistä on 
valittava 

kolme koetta

Tutkintoon kuuluu 
vähintään neljä 
pakollista koetta



Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Tutkinnon rakenne

Tutkintoon on 
kuuluttava 1 

pitkän 
oppimäärän koe



Reaali
Vieras kieli

Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Reaali

Pakollisten 
kokeiden lisäksi 
tutkintoon voi 
kuulua useita 
ylimääräisiä 

kokeita

Vieras kieli

Reaali

Reaali



Tutkinnon hajauttaminen

• useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen lukiovuoden aikana kahdella 

tutkintokerralla (syksy – kevät)

• tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran 
ylioppilaskokeeseen 

• jos teet lukio-opinnot neljään vuoteen, kirjoitukset kannattaa aloittaa vasta 
kolmannen vuoden keväällä

2. lukuvuosi: 3. lukuvuosi:

Hylätyn kokeen voit uusia 3 kertaa 3 seuraavan tutkintokerran aikana.

kevät syksy kevät syksy kevät

TUTKINTO ON SUORITETTAVA KOLMEN PERÄTTÄISEN TUTKINTOKERRAN AIKANA



Jokaisella aineella on yleensä oma koepäivä, mutta kielten 
kokeissa samalla oppimäärällä (esim. lyhyet kielet) on sama koepäivä.

HUOM. Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja kummastakin 
aineryhmästä voit valita yhden kirjoitusaineen/tutkintokerta 

Reaalin 
koepäivä

• psykologia

• filosofia

• historia

• fysiikka

• biologia

Reaalin 
koepäivä

• uskonto

• elämänkatsomustieto

• yhteiskuntaoppi

• kemia

• maantiede

• terveystieto



Ylioppilaskirjoitusten suunnitelma

Wilman lomake: 

Opinto-ohjaus 2: Ylioppilaskirjoitusten suunnitelmat

• On tärkeää, että lomakkeen tiedot ovat ajan tasalla, koska 
yo-ilmoittautuminen tarkistetaan sen tietojen perusteella 

Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin to 28.5. mennessä 
wilmassa. Ilmoittautuminen on sitova. 

• Huom! Erityisjärjestelyhakemukset ja 
vieraskielisyyselvitykset lähetettävä YTL:ään jo huhtikuun 
aikana

Kirjoitusten aikataulut: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat


Ylioppilaskirjoitusten suunnitelma

Hyviä 3. vuoden syksyllä kirjoitettavia aineita ovat
• reaaliaineet, erityisesti TE, YH

• kielet RUB, ENA

Ei-niin hyviä syksyllä kirjoitettavia aineita ovat
• äidinkieli

• matematiikka (varsinkin pitkä), fysiikka

• lyhyet kielet

Tänä syksynä 1. jaksossa oli kertauskurssit:

• RUB08, ENA09, TE04, PS07, BI08, GE05, YH05, KE07



KIRJOITUKSIIN VALMISTAUTUMINEN

Syksylle kannattaa miettiä 1-2 kirjotettavaa ainetta

• ”Talvi yllätti autoilijat”

• Onhan kirjoituskelpoisuus kunnossa?

Kesätyöt ja kesän muut suunnitelmat? Kesälukio?

Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudut parhaiten hyödyntämällä 
Lyseon tarjonnassa olevat kurssit 

→ valitse kirjoitusaineissa valtakunnalliset syventävät ja 
koulukohtaisia soveltavia kursseja 



Ylioppilaskirjoitusten suunnitelma

Jos yo-suunnitelmasi on jo valmis, mene koulun 
kotisivuille kohtaan 
➢ Opinto-ohjaus 

➢ Jatko-opinnot 

➢ Hakeminen jatko-opintoihin 

ja tutustu Valmennuskeskuksen materiaaliin eri alojen 
valintaperusteista

Voit myös tutkia sivuja 

➢ Jatko-opinnot → Jatko-opinnot

➢ Opiskelu lukiossa → Korkeakouluopintoja lukiolaiselle



OPINTOSUORITUSOTE

Tutki omaa opintosuoritusotettasi
– Ympyröi jaksojen 4-6 kurssit (ja projektiviikko) ja laske 

monta kurssia sinulla on kasassa 2. vuoden jälkeen.

→Monta kurssia sinun tulee valita 3. vuodelle?

– Monta syventävää kurssia sinulle tulee ja monta jää 3. 
vuodelle?

– Onko oppimäärät kunnossa?
• hyväksytty oppimäärä = hylättyjä kursseja 1/3 tai vähemmän

• valitse tarvittaessa kursseja uudestaan, jos nelosia useampia

– Missä aineissa olet kirjoituskelpoinen?





1. JA 2. VUODEN PAKOLLISET KURSSIT

• ÄI01, ÄI02, ÄI03, ÄI04, ÄI05

• ENA01, ENA02, ENA03, ENA04, 
ENA05, ENA06

• RUB01, RUB02, RUB03, RUB04, 
RUB05

• MAY01

• MAA02, 03, 04, 05, 06, 07 ,08 

tai

• MAB02, MAB03, 04, 05

• FY01

• KE01

• BI01, BI02

• GE01

• UE01, 02 tai UO01, 02 tai ET01, 02

• FI01, FI02

• HI01, HI02

• YH01, YH02, YH03

• PS01

• KU01 

• MU01

• KU02 tai MU02 pakollinen 

• LI01, LI02

• TE01

• OP02



ESIVALINTAOPAS

Lue ainekohtaiset ohjeet huolella, jotta valitset yo-
suunnitelman mukaisia kursseja

• esim. RUB08.1 syksyn kirjoittajille ja RUB08.2 kevään 
kirjoittajille

• mukana suosituksia myös kirjoitusajankohdista

• ENA07 jo 6. jaksossa jos kirjoitat englannin syksyllä?

Jatko-opintojen kannalta hyödyllisiä kursseja mm. 
• psykologia: MAB05 ja MAA10

• kauppatieteet HI01, YH02, MAB05 ja MAA10 



OLOKYSELYYN VASTAAMINEN

• Toivomme, että jokainen toisen vuosikurssin 
opiskelija vastaa wilmassa olevaan olokyselyyn

• Jokaisen opiskelijan vastaus on tärkeä 

• Palautteesi on tärkeää, jotta voimme kehittää 
ja edistää Lyseon toimintaa,  opetusta ja 
ohjausta

• Olisi kiva kuulla myös niistä asioista, joissa 
olemme onnistuneet ja joihin olet tyytyväinen 



HYVIÄ OPISKELUHETKIÄ 
ELÄMÄN MUIDEN 

TÄRKEIDEN ASIOIDEN 
KESKELLÄ!


